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PPPaaassstttooorrriiivvveeeeeerrrggg!!!   
Armas Kehra Kogudus! 

Alustasime seda kuud suure ootusega! Adventaeg ongi ootuse aeg! 

Sellel kuul lõpeb Alga kursus, mis sai selle tööriista värskendamiseks hea 
kogemuse. Tänud tiimi liikmeile, kes ustavalt nädal-nädala järel ustavalt oma 
ülesandeid kohustundlikult järgis. 

On hea meel, et võime selle aasta jõulusid vastu võtta kauniks tehtud koguduse 
hoone fuajees. Tänud igale, kes selles toimimises kaasa lõid. 

Kogudusemaja on olnud õnnistuseks paljudele Kehra linna tööl olevale 
remondimehele. Tänud igale vabatahtlikule, kes korraldasid seda lõiku ning ka 
igale kogudusemaja puhtana hoidva tiimi liikmele, kes nurisemata sellel 
tööpostil lisaks muudele ülesannetele täitsid. 

Tänud nendele paljudele, kes jumalateenistus jumalateenistuse järel kogudust 
läbi ülistusmuusika TaevaIsa autroonile lähemale liigutas. 

Tänud igale möödunud aastal abiliselt, kes kogudusemaja remondi ja muudes 
lõikudes abiks olid. 

Tänan, Jeesuse nimel, kõiki ustavaid, kes kuust kuusse, nädalast nädalasse 
annetasid kogudusele tegevuseks kümnise osa. Paljude on annetanud veel üle 
selle. 

Olge kõik väga õnnistatud! 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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DDDeeetttssseeemmmbbbeeerrr   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Reede 2.12 
Kell 18 

Alfa kursus 
Miks ja kuidas sellest teistele rääkida? 
Kas Jumal tervendab veel tänapäeval? 

Laupäev 3.12 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr  

Pühapäev 4.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Reede 9.12 
kell 18:30 

Alfa kursuse lõpetamine 
Miks kogudus? 
Mida ülejäänud eluga peale hakata? 
Tunnistuste jagamine. 

Laupäev 10.12 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr juhatab: Rebeka 

Pühapäev 11.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Hannes Pikkel 
ülistus: Merike Pikkel 

Reede 16 
Kell 17:30 

Kohtumine 
vallavanemaga 

Vallavanem Arvi Karotam 

Reede ja laupäeval 
16.- 17.12. 

Koguduse 
palvenädalavahetus 

Reedel algusega kell 19:00 – 21:00 
Laupäeval kell 10:00 – 17:00 

Laupäev 17.12 
kell 18 

Noorteõhtu VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr juhatab: Rebeka Pikkel 

Pühapäev 18.12 
kell 11 

Jumalateenistus 
   

juhatab: Indrel Luidel 
jutlus: Indrek Luide 
ülistus: Helen Haas 

Laupäev 24.12 
kell 16 

Jõululaupäeva pidulik 
jumalateenistus 

juhatab: Hannes Pikkel 
sõnum: Indrek Luide 
muusika: Kehra eakate lauluansambel 

Pühapäev 25.12 
kell 11 
 
kell 16 

Jumalateenistus 
1.jõulupüha 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Rebeka Pikkel 

Kontsert 
Muusika: Mr Luide Family Singers 
Sõnum: Tarvo Luide 

Laupäev 31.12 
kell 19 

Vana-aasta kogunemine Jagamine 
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ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   

Johanson Helbe 2 42 

Kolk Kätlin 3 34 

Kuusemets Viivi 4 66 

Leier Jana 6 41 

Roobas Eha 22 47 

Kaasma Taavi 24 54 

Kattai Kärolain 24 19 

Karu Anni 27 22 

Vaino Milvi 30 77 
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LLLaaasssttteeetttöööööö   ---   EEEhhhaaa   
 

Armas kogudusepere! Rõõmu, rahu teile igal päeval 
mis Taevaisa on meile kinkinud. 

Pühapäevakooli tunnid on nüüd toimunud juba kaks 
kuud. Oleme rääkinud lastele Jumala loomistööst, Aadama ja 
Eeva tegemistest. Novembrikuu lõpus rääkisime Adamale ja 
Eevale sündinud lastest. Detsembrikuul alustame 
tutvustamist lastele Jumala tööst Abrami elus ja  teekonnal. 
Vahepalaks tuleb ka Jõululugu. 
 

Ma tänan kõigi eestpalvete eest. Väga suur tänu tuleb 
mu südamest Indrekule ja  Alarile kes sõidutavad Alaverest 
lapsed meile pühapäeviti tundi. 

 
Jumal on meid hoidnud ja aidanud igal pühapäeval. 
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NNNoooooorrrttteeennnuuurrrkkk   –––   RRReeebbbeeekkkaaa   
 
Novembrikuu noorteõhtud on möödunud vaikselt.  

Oleme kasutanud koosviibimistel ülesehitust, mis sarnaneb kodugrupiga. 
Põhiliselt oleme kuulanud tiimi liikmete endi mõtteid ja tunnistusi: Diana(kuu 
alguses), Ruth (kuu lõpus). 19. novembril vaatasime videot, kus rääkis Allan 
Kroll tänapäeva ebajumalatest: spiritismist.  

Igal noorteõhtul oli valdavalt kokku 7 noort, kord 5. 

 

Kogu noortetiimil on plaanis pidada koosolek 3. detsembril, kus räägime üle-
üldiselt: kuidas edasi minna. Palume eestpalvet kõigi noorte eest, kes on 
noorteõhtutega kokku puutunud: kas siis seda korraldades või külastades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNoooooorrrttteeeõõõhhhtttuuuddd   VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr tttoooiiimmmuuuvvvaaaddd   lllaaauuupppäääeeevvviiitttiii   kkkeeellllll   111888!!!    
 
 
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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JJJuuuhhhaaatttuuussseee   llliiiiiikkkmmmeeettteee   aaaaaassstttaaalllõõõpppuuusssoooooovvviiiddd   
Helen Haas 
Möödunud aastal oli koguduses palju toredaid üritusi – 
kultuuriõhtuid ja kontserte. Usun, et saime nende ürituste 
kaudu koguduse elu rikastada ja linnarahvale kirikuuksi 
avaramaks muuta. Sel aastal on ka koguduse maja remont 
jõudsasti arenenud, lõpuks oleme saanud korda sissepääsu 

fuajee, seinad värvitud ja palju muudki. Seda tänu usinatele remondimeestele 
ja -naistele. Oleme ühisel jõul palju korda saatnud. See, et Kehras on aktiivne 
kogudus, on Jumala õnnistus kogukonnale. 
Koguduse 125-aastane ajalugu esitab meile väljakutseks ka tuleviku suhtes. 
Need, kes olid enne meid, ei saa enam Kehras midagi teha. Samas usun seda, 
et oleme paljuski kantud nende eestpalvetest ja headest mõtetest, mida nad 
oma maise elu päevil külvasid. Nüüd on meie kord väljakutsetele vastata ja 
edasi minna. Kogudusena oleme üks ihu ja perekond. Oleme nii tugevad kui 
tugev on meie kõige nõrgem lüli. 
Hetkel on meie üheks väljakutseks kindlasti hoone edasine arendamine ja 
kasutus. Oma hoone omamine on ühest küljest õnnistus, teisalt väljakutse. 
Selle haldamiseks on vaja erilist tarkust planeerimisel, sest tänased otsused 
mõjutavad koguduseelu mitmete aastate vältel. Usun, et kogudusehoone 
olemasolemine keset linna on tunnistus Jumala aust. Selle korrashoidmine on 
ülioluline ja suur tänu kõigile neile, kes sellega on jõudumööda tegelenud! 
Järgmiselt aastalt ootan seda, et me võiksime avarduda igas mõttes. Noored, 
mõelge juba praegu mõnest suvisest misjonireisist! Olgem avatud ja 
märgakem, mida Jumal teeb.  
 

Lilian Aun 

Ma tänan Jumalat lõppeva aasta eest, mis oli ka 
Jumala kalendri järgi juubeliaasta. Meenutame mitmeid 
meeldejäävaid sündmusi koguduse elus nagu laste 
talvepäev, Iisraeli ja India õhtud, soome sõprade 
külaskäik, koguduse aastapäev, noorte suvelaager, Alfa 

kursus, lisaks kogudusemaja renoveerimistööd, talgutööd, muud 
tavapärased kogunemised, noorteõhtud ja PPK tunnid. Jumal on hea ja 
inimesed on meil tublid. Sissepoole vaadates soovin ja palun 
kogudusele rohkem nälga ja janu Jumala tundmise ja Tema uute 
asjade järele, et näha Jumala au meie keskel. Olge õnnistatud! 
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PPPaaalllvvveee   nnnääädddaaalllaaavvvaaahhheeetttuuusss   
 
Reedel, 16.12 alustame palvenädalalõppu koos Anija vallavanema Arvi 
Karotamme’ga kell 17:30.  
 
Palvega jätkame kell 19 – 21. 
Palvenädalavahetuse eesmärk on üheskoos otsida Jumala palet ja selgust, 
kuidas peame 2017 aastal kogudusega tegutsema ning kuhu poole liikuma. 
Laupäeval 17.12 10 -15. 
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MMMeeeeeennnuuutttuuussseeeddd   jjjuuutttllluuusssttteeesssttt   oookkktttoooooobbbrrriii   kkkuuuuuulll   
6.11. Indrek Luide „Võluvits Jumala tahtes liikumisel“. 
On mõned märksõnad, mis saavad suhteliselt kiiresti mõjutama meie liikumist 
Jumala tahtes. 
Mt 17:21 [See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega.]» 

Mk 11:25 Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi 

kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.  

Mulle meeldivad muinasjutud, sest sageli on nendes õnnelik lõpp. Et midagi head 
kätte saada, tuleb läbida sageli muinasjuttudes mäed ja orud. Ja seal lõpus on veel 
sageli eriline takistus. Usuasi on eemalt vaadates pime asi. Tundub, et ahmime 
õhku ja suust tulevad lihtsalt sõnad välja. Siiski aga need on muutnud paljude 
inimeste elusid läbi ajaloo. Hb 11:1 Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida 

oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. 

 
13.11 Aner Giunašvili 
Km 6:11-12. Gideonist. Paljud inimesed elavad hirmus, kartes öelda, et olen 
kristlane. Koos Jumalaga muutub inimene tublimaks. Ägedamaks. Meie elusid 
juhib sageli hirm. See ei peaks nii olema. Teeme sageli sammusid, mis ei ole 
kristlasele omane. Ap 21:8-14 
 
20.11 Hannes Pikkel 
Mitmest toredast loost kokkuvõttes mõte. Mõnikord peab mõni „mast“ murduma, 
et saaksid juhtuda imelised asjad. Jh 16:33, Ap 27:20, Jh 21:jjj. Jumala seadused 
kehtivad alatiseks. Tehku inimesed selle vastu, mida tahes. Hea on käia Jeesuse 
valguses. 
 
27.11 Alland Parman 
Kuidas on meil Jumalaga asjalood? Mõned mõtlevad sellele pidevalt, mõned 
harva. Mille järgi otsustad, et asjalood on nii nagu nad on? Oleme Jumalaga suhte 
taandanud sõnakuulelikkusele. Jumal nõudis Iisraeli rahvalt sõnakuulmist. Me 
oleme selle taandanud isiklikuks. Uus leping sõlmiti iga üksiku indiviidiga, mitte 
rahvaga. Uus lepingu taandame vertikaalse moraalsusega. 
Kui lähedale saaks patule minna, et patt ei oleks veel patt?  
Uues lepingus, mida Ta on pakkunud kõigile indiviididele, mõõdetakse suhet 
Jumalaga, kuidas sa kohtled teisi inimesi. 1Jh 2:4jj. 
Jumala käsk on armastuse käsk. Kas sa käid valguses või pimeduses, näitab see, 
kuidas sa ligimest armastad. Sa ei pea olema keskendunud uskumisele. Leia 
eeloleval nädalal mõni inimene, kes ei ole sinu armastust ära teeninud. Te talle 
midagi head, kas sõna või teoga. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   mmmaaajjjaaannnddduuussseeellluuusssttt   
Annan siin teada, milline on olnud Kehra Koguduse rahaline käive 2016 11 
kuu jooksul! 

 
Kreedit siis sissetulek, deebet väljaminek!  
See oleks igale liikmele palveaineks, kuidas suudame 2017 majanduselus toimetada ja 
mida ette võtta, et evangeelium võiks jõuda iga Anija valla mehe, naise ja lapseni. 
Meenutagem juulis Allandi jutlust teemal Raha ning olgem julgustatud järgmisi 
otsuseid ja samme vastu võtma. 
 
Kogudusemaja suurimad tööd, mis ootavad tegemist: 

1. Küttesüsteemi renoveerimine 
2. 2 korruse sansõlme ümberehitus. 
3. Suurte akende väljavahetamine 
4. Galerii arendamine 
5. Kogudusemaja soojustamine 

 
Need ja mitmed teised tööd ja tegevused vajavad ohvreid ja toetusi. Palvetame, et 
kõik Kehra Koguduse liikmed oleksid valmis teenima jumalariigi ülesehitamist nii 
oma rahalise toetusega kui andidega, olgu see siis tehniline või vaimne. 
See on meie endi kogudus ja nii mina kui sina saame selle kordategemises olla 
osalised. Uskugem Jeesusesse ja Tema tõotustesse. 
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KKKüüülllaaasss   GGGrrruuuuuusssiiiaaa   kkkoooggguuuddduuusssttteeesss   
Pastor, Indrek Luide külastas ajavahemikus 14.-27.november Gruusiat. 
Põhjused seda riiki külastada oli kaks. 
Esimesel nädalal toimus rahvusvahelise organisatsiooni KrIK (Kristus Igasse 
Kodusse – EHC) piirkondlik kogunemine. Tbilisi oli kogunenud XX riigi selle 
organisatsiooni rahvuslikud juhid. EHC juhid tutvustasid uut organisatsiooni 
juhtimise ja väärtuste materjali. Viimasel õhtul anti kõigile rahvuslikele 
juhtidele üle sertifikaat, mis määras ära pühendunud teenimisvalmiduse EHC 
juhtide poolt paljude maade evangeeliumi toetuseks. 

KrIK president Dick Eastman, Indrek Luide, Andrei Garai (Piirkonna juht) 
 
Teisel nädala alguses saabus Gruusiasse ka Margus Einlo kellega koos 
alustasime teekonda, leidmaks Kehra Koguduse projektile – sõpruskogudus 
Gruusias, selgust. Külastasin kahte linna – Kvareli ja Kareli. Viimasest on 
pärit ka Gruusiast Eestit külastanud noored – sõjapõgenikud. Mitmega oli ka 
kokkusaamine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VP: Kogi, Indrek ja Margus   
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Pildil: Paguslaskülas kodugrupi kogunemisel 

Selle töö toetamine võiks tulevikus olla 
üheks osaks Kehra Koguduse 
välismisjonis.  
Mitte kõik pagulasnoored ei ole saanu 
tööle, seda aga küll Levitan, kes töötab 
restoranis ettekandjana. Meid võttis ta 
vastu kui VIP persoone. 

 
Detsembri alguses lahkus igavikku Aner 
Giunašvili ema. 
Kehra Koguduse misjonitoetus sai jagatud 
pooleks. Üks osa Gruusia kristliku raadiotöö 
edendamiseks, teine osa pagulaste keskel 
misjonitöö toetuseks. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00 
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00 
• Noorteõhtud VVVaaalllggguuusssfffoooooorrr  laupäeviti kell 18:00 
 
• Juhatuse liikmed:  

o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, 
Helen Haas, Lilian Aun. 

• Pastor:  
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 

• Juhatuse esimees:  
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 

• Koguduse noored:  
o Rebeka Pikkel, 56156416 

• Lastetöö koordinaator:  
o Eha Roobas, 56177471 

• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.  
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282 

 
 
 
 
 

Ametlik 
Koguduse täisnimi: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra Kogudus; 
lühinimi: Kehra Kogudus 
Registreerimise number: 80205779  
Aadress: Kreutzwaldi 1, Kehra 74306 
E-post: info@kehrakogudus.ee 
Kodulehekülg: www.kehrakogudus.ee 
Noorte facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  
Pangaarve: EE372200001120056878 


